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1. Cyflwyniad  

 

Rhwng mis Ionawr 2007 a mis Mawrth 2017, yr Ymddiriedolaeth oedd corff llywodraethu'r 

BBC; buom yn gyfrifol am sicrhau bod talwyr ffi'r drwydded yn cael y gorau o'r BBC.  

Rhoddodd Siarter 2006 y cyfrifoldeb o asesu perfformiad Bwrdd Gweithredol y BBC yn y 

gwaith o ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau’r BBC i'r Ymddiriedolaeth a dal y Bwrdd 

Gweithredol i gyfrif am ei berfformiad. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi adrodd bob blwyddyn, yn 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC, ar ganlyniad ei gwaith yn y maes hwn.  

Mae gan y BBC Siarter newydd ar waith ac, o fis Ebrill 2017, bydd trefniadau llywodraethu'r 

BBC yn newid. Caiff ei lywodraethu gan fwrdd unigol, gyda Chadeirydd anweithredol a 

chymysgedd o gyfarwyddwyr gweithredol ac anweithredol. Bydd yr holl gyfrifoldeb ar gyfer 

rheoleiddio'r BBC yn cael ei drosglwyddo i Ofcom. 

Y Bwrdd newydd fydd yn gyfrifol am lunio Adroddiad Blynyddol nesaf y BBC, cyn gynted ag 

y bydd set lawn o ddata wedi'i harchwilio ar gael. Yn y cyfamser, mae'r Ymddiriedolaeth yn 

adrodd yma ar ei asesiad o berfformiad y BBC yn ystod 2016/17, gan ddefnyddio'r data a 

oedd ar gael ar ddiwedd mis Rhagfyr 2016. 
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2. Rhagair y Cadeirydd 

Mae'r Siarter a'r Cytundeb newydd yn sicrhau bod y BBC mewn sefyllfa gadarn ar gyfer y 

dyfodol, gan ei alluogi i barhau i fod yn feiddgar, yn greadigol ac yn annibynnol. 

Mae'r adroddiad hwn yn nodi blwyddyn olaf Ymddiriedolaeth y BBC, a diwedd Siarter 2006 a 

bennodd ddiben, dyletswyddau a threfniadau llywodraethu'r BBC dros y degawd diwethaf. 

Ar 1 Ionawr, daeth y Siarter a'r Cytundeb newydd yn weithredol, yn dilyn proses hir o 

adolygu, casglu tystiolaeth, trafod manwl, a phroses anferth o ymgysylltu â'r cyhoedd a 

gynhaliwyd gan yr Ymddiriedolaeth, y BBC a'r Llywodraeth. Ein blaenoriaeth oedd sicrhau 

bod safbwyntiau cynulleidfaoedd y BBC yn cael eu clywed yn glir, a bod y Llywodraeth yn eu 

cymryd i ystyriaeth. 

Cyflawnwyd hyn ar sawl cyfrif; mae'r Siarter yn sicrhau y gall y BBC ymateb i'r hyn y mae 

cynulleidfaoedd am ei gael - BBC a all fod yn hyderus, arloesol, nodedig ac uchelgeisiol yn 

greadigol. BBC a fydd yn parhau i gynnig rhywbeth i bawb.  

Roedd diogelu annibyniaeth y BBC yn hollbwysig yn ein trafodaethau. Bydd y Siarter 11 

mlynedd yn sicrhau mwy o fwlch rhwng etholiadau cyffredinol sydd ar droed a 

phenderfyniadau am ddyfodol y BBC.  Annibyniaeth y BBC yw prif ddatganiad egwyddor y 

Siarter bellach, a bydd gan aelodau newydd y Bwrdd - y bydd dim ond lleiafrif ohonynt yn 

cael eu penodi gan y llywodraeth ar y pryd - ddyletswydd glir i amddiffyn annibyniaeth y 

Gorfforaeth.   

Er bod y fframwaith annibyniaeth yn gadarn, bydd angen i'r Bwrdd newydd barhau i 

warchod sefyllfa'r BBC yn gadarn yn wyneb heriau'r dyfodol. Un maes y dylid ei nodi'n 

benodol yw setliad ariannu ffi'r drwydded. Roedd proses y ddau setliad blaenorol yn 

anfoddhaol ac mae'r Siarter newydd yn cynnig rhywfaint o welliant, yn cynnwys ei gwneud 

yn ofynnol i'r Llywodraeth ymgynghori â'r BBC ar unrhyw gynnig ariannu yn y dyfodol. Fodd 

bynnag, un peth nad yw'n ei wneud eto yw cynnig unrhyw dryloywder cyhoeddus gan y 

Llywodraeth cyn penderfynu ar y setliadau ariannu hynny. Mae hyn yn destun pryder o hyd 

yn fy marn i. 

Daw system newydd o lywodraethu a rheoleiddio'r BBC yn weithredol ym mis Ebrill, a 

chredaf y bydd hyn yn rhoi mwy o eglurder ac arwahanrwydd i rolau, yn unol â'r hyn y 

gwnaeth yr Ymddiriedolaeth alw amdano ar ddechrau'r broses. Dymunaf bob llwyddiant i'r 

Bwrdd newydd a'i Gadeirydd, Syr David Clementi. 

Mae perfformiad y BBC yn 2016 yn golygu ei bod yn argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol. Mae 

95% o oedolion yn defnyddio teledu, radio neu wasanaethau ar-lein y BBC bob wythnos - 

cyflawniad rhyfeddol mewn byd lle ceir cymaint mwy o ddewis dros y ddau ddegawd 

diwethaf.  Eto, mae'r BBC yn parhau i sicrhau cyflawniadau gorchestol: Planet Earth II oedd 

y rhaglen hanes naturiol fwyaf poblogaidd yn y DU ers 15 mlynedd o leiaf; cyflawnodd cyfres 

olaf y BBC o'r Great British Bake Off y nifer fwyaf o wylwyr erioed, ynghyd â Today ar Radio 

4, a gynigiodd ohebu awdurdodol a diduedd mewn blwyddyn a welodd ddigwyddiadau 

newyddion arwyddocaol iawn i bobl y DU, yr UD, Ewrop a ledled y byd. Yn rhyngwladol, mae 

cynulleidfaoedd y BBC yn parhau i dyfu, ac, ym mis Tachwedd, cyhoeddodd y BBC 11 o 

wasanaethau iaith newydd fel rhan o'r broses ehangu fwyaf i'r World Service ers y 1940au. 

Fodd bynnag, ni ddylid diystyru'r heriau cystadleuol a rheolaethol sy'n wynebu'r sefydliad 

dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.  Rhaid i'r BBC sicrhau £800m arall o arbedion cost y 

flwyddyn, ar ôl degawd o arbedion effeithlonrwydd sylweddol ac wrth i incwm llawer o'i brif 
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gystadleuwyr barhau i gynyddu.   Rhaid i'r BBC barhau i ddilyn y llwybr o symleiddio'r 

sefydliad, bod yn bartner o ddewis yn y diwydiant a chynnig hyd yn oed mwy o werth am 

arian. Ond er hyn, bydd angen gwneud dewisiadau anodd. Rhaid i'r BBC weithredu mewn 

marchnad fyd-eang ar gyfer syniadau a thalent ac, er bod ganddo'r fraint o wybod beth fydd 

ei incwm am sawl blwyddyn i ddod, gŵyr hefyd bod yr incwm hwnnw yn sefydlog i raddau 

helaeth.      

Mae'r Siarter newydd yn ei gwneud yn ofynnol i'r BBC bennu'r safonau golygyddol uchaf 

posibl.  Rhaid hefyd sicrhau ei fod yn cynrychioli ac yn portreadu pob rhan o gymdeithas a 

phob rhan o'r DU.  Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r Ymddiriedolaeth wedi annog y BBC 

i adolygu ei wasanaethau yn y gwledydd, ac rydym yn croesawu'n fawr y cyhoeddiad ym mis 

Chwefror eleni y bydd buddsoddiadau newydd yng Nghymru a'r Alban, a'r cyhoeddiad sydd 

ar droed ar gyfer buddsoddiad yng Ngogledd Iwerddon.  Bydd croeso mawr i'r broses o greu 

sianel newydd ar gyfer cynulleidfaoedd yn yr Alban a sicrhau cynnydd o 50% mewn 

rhaglenni iaith Saesneg o Gymru ac ar gyfer Cymru, gan gydnabod ymrwymiad y BBC i 

wasanaethu pob rhan o DU sy'n fwyfwy datganoledig ac amrywiol.  

Erys her arall - nid dim ond i'r BBC ond hefyd i'r cyfryngau darlledu yn gyffredinol - sef sut i 

gyrraedd cymunedau a danwasanaethir - fel pobl 16-34 oed a chynulleidfaoedd o 

gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.  

Hyd yn oed wrth i'r BBC geisio creu cynnwys eithriadol ar ei sianelau presennol, ar yr un 

pryd, bydd hefyd angen iddo fuddsoddi mewn gwasanaethau digidol, symudol a phersonol 

er mwyn bod yn ymwybodol o newidiadau technolegol a disgwyliadau cynulleidfaoedd.  

Wrth wraidd y ddadl ynghylch darlledwr cenedlaethol a ariennir yn gyhoeddus, mae'r angen 

am wybodaeth ddibynadwy a diduedd i lywio ein democratiaeth.  Er bod y BBC ymhell ar y 

blaen i bob darparwr newyddion arall pan ofynnwyd i gynulleidfaoedd yn y DU ddewis un 

ffynhonnell y maent yn ymddiried ynddi, er hyn, mae rhai sgorau perfformiad ar gyfer BBC 

News yn gostwng (fel y dangosir yn yr Arolwg o Gylchoedd Gwaith Dibenion a gyhoeddwyd 

heddiw) ac, ar adeg pan mae cynnydd yn y defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol yn dwysáu'r 

risgiau a ddaw yn sgil newyddion ffug, rhaid i newyddiaduraeth y BBC fod yn uchelgeisiol o 

ran difrifoldeb a dadansoddiad ei ohebu er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i gynnig arlwy 

nodedig, yr ymddiriedir ynddo i gynulleidfaoedd. Rhaid i'r BBC egluro'r newyddion, nid dim 

ond ei adrodd. 

Ochr yn ochr â gwaith ar y Siarter newydd, nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi colli dim o'i ffocws 

ar ei gyfrifoldebau rheolaidd - o ymdrin ag apeliadau gan achwynwyr, i ystyried cynigion y 

BBC ynghylch rheolaeth ariannol a newidiadau i wasanaethau. Yn nodedig eleni, asesodd a 

chymeradwyodd yr Ymddiriedolwyr gynnig y BBC i droi ei gangen cynhyrchu BBC Studios yn 

is-gwmni masnachol ac adolygodd wasanaethau newyddion a radio'r BBC yng Nghymru, 

Gogledd Iwerddon a'r Alban. 

Bu'n fraint cadeirio Ymddiriedolaeth y BBC a gweithio gyda Tony Hall a'i dîm yn y BBC; 

dymunaf lwyddiant parhaus iddynt. Ac wrth i'r Ymddiriedolaeth ddirwyn i ben, hoffwn 

ddatgan fy ngwerthfawrogiad o ymrwymiad y sawl a gyfrannodd at ei llwyddiannau niferus.  

Rwy'n hynod ddiolchgar i'm cyd Ymddiriedolwyr am yr ymrwymiad diflino a'r doethineb a 

ddangoswyd ganddynt yn ystod fy nghyfnod fel Cadeirydd. Mae wedi bod yn bleser gweithio 

gyda nhw. Ni allai yr un ohonom fod wedi cyflawni ein cyfrifoldebau heb waith caled, 

deallusrwydd a phroffesiynoldeb staff parhaol yr Ymddiriedolaeth a oedd yn gyfrifol am roi 

dadansoddiad a chyngor annibynnol i ni. Gwnaeth eu gwaith gyfraniad anferth i 
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drafodaethau'r Siarter ac maent wedi helpu i gyflwyno’r fframwaith ar gyfer BBC cryf dros y 

degawd nesaf - BBC y mae'r DU am ei gael ac y mae'n ei haeddu.   

  

 

 

 

3. Asesiad yr Ymddiriedolaeth o berfformiad y BBC 

Cyflwyniad 

Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddyletswydd i asesu perfformiad Bwrdd Gweithredol y BBC wrth 

hyrwyddo ei ddibenion cyhoeddus a darparu gwasanaethau a gweithgareddau eraill. Rydym 

wedi cyflwyno adroddiad cyhoeddus ar hyn bob blwyddyn ers 2007 ac roedd ein hasesiad 

diwethaf yn Adroddiad Blynyddol y BBC yn cwmpasu'r flwyddyn hyd at fis Mawrth 2016.  

Ers hynny, mae'r Ymddiriedolaeth wedi parhau i asesu perfformiad y BBC ac mae hyn yn 

nodi ein hasesiad o'r ffordd mae'r BBC yn perfformio.  

Mae ein hasesiad yn seiliedig ar y fframwaith sydd wedi bod yn sail i'n gwaith ar berfformiad 

ers 2007:  

 Cyrhaeddiad - a yw'r BBC yn gwasanaethu pob cynulleidfa? 

 Ansawdd - a yw'r cyhoedd yn gwerthfawrogi gwasanaethau'r BBC? 

 Effaith - a yw'r BBC yn hyrwyddo ei bwrpasau cyhoeddus yn effeithiol? Rydym wedi 

cyhoeddi'r canlyniadau diweddaraf o waith ymchwil cynulleidfaoedd blynyddol i'r 

dibenion cyhoeddus ochr yn ochr â'r adroddiad hwn. 

 Gwerth am arian - a yw'r BBC yn cynnig gwerth da i dalwyr ffi'r drwydded? (Nodwch, 

gan fod yr adroddiad hwn wedi'i ysgrifennu cyn bod data diwedd y flwyddyn ar gael, 

ni fu'n bosibl i ni asesu'r agwedd hon ar berfformiad y BBC yn yr adroddiad hwn.)  

Yn hytrach nag asesu holl wasanaethau'r BBC, mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar y 

materion sydd bwysicaf nawr yn ein barn ni a sut mae perfformiad rhai o wasanaethau'r BBC 

yn dangos hyn. Mae llawer o'r materion hyn yn rhai hirsefydlog, ond mae'r data a welwyd ar 

berfformiad presennol yn dangos eu bod yn berthnasol iawn i'r BBC yn y dyfodol. 

 

Crynodeb 

Mae cefnogaeth y cyhoedd ar gyfer y BBC yn gryf iawn o hyd ac mae'r defnydd o 

wasanaethau cyhoeddus y BBC yn gynhwysol bron. Mae'r BBC yn hyrwyddo'r rhan fwyaf o'r 

agweddau ar ei chwe diben cyhoeddus yn effeithiol iawn ac mae'n cynnig gwerth da iawn 

am arian yn gyffredinol. 

Mae'r BBC yn wynebu tri phrif her o ran gallu cyflawni ei genhadaeth gweithredu er budd y 

cyhoedd, gan wasanaethu pob cynulleidfa drwy ddarparu allbwn a gwasanaethau diduedd, o 

ansawdd uchel a nodedig sy'n hysbysu, yn addysgu ac yn diddanu” yn ystod cyfnod y Siarter 

nesaf,  

sef:  
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 Cynnal cyrhaeddiad: parhau i wasanaethu holl dalwyr ffi'r drwydded. Yn benodol, 

parhau i gyrraedd oedolion iau a gwasanaethu cynulleidfaoedd o gefndiroedd pobl 

dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.   

 Datblygu arlwy'r BBC ar-lein ac ehangu ei gwmpas, wrth i ddefnydd 

cynulleidfaoedd o deledu a radio a ddarlledir ostwng ac wrth i bwysigrwydd arlwy ar-

lein gynyddu.  

 Natur nodedig: Sicrhau bod holl wasanaethau'r BBC yn ddigon gwahanol i rai eraill 

yn y farchnad. Sicrhau bod y BBC yn adlewyrchu ac yn cynrychioli talwyr ffi’r 

drwydded ledled y DU. 

Rhaid i'r heriau gael eu hwynebu yng nghyd-destun y wybodaeth a'r dewisiadau adloniant 

di-ben-draw bron sydd ar gael i'r cyhoedd bellach. Cyfyngir ar uchelgais y BBC i fynd i'r afael 

â'r heriau hyn hefyd gan yr angen i ddod o hyd i £800 miliwn o arbedion y flwyddyn erbyn 

2022 yn sgil toriadau mawr i'w sylfaen costau ers 2012, tra'n buddsoddi ble y mae angen er 

mwyn cadw hawliau, cyflwynwyr, perfformwyr a staff allweddol. Mae'n amlwg y bydd angen 

gwneud dewisiadau anodd.  

 

Cyrhaeddiad y BBC - gwasanaethu pob cynulleidfa 

Mae'n hanfodol i'r BBC gyflawni lefelau cyrhaeddiad cynulleidfaoedd uchel a rheolaidd er 

mwyn cyflawni ei genhadaeth a'i ddibenion. Ar adeg pan fo dewis heb ei ail o gyfryngau ac 

adloniant, mae'n gyflawniad gwych y nodwyd yn 2016 bod 95%1 o dalwyr ffi'r drwydded yn 

dal i ddewis y BBC bob wythnos.  

Nid dim ond rhan fechan o'u defnydd o newyddion, adloniant ac addysg yw'r BBC: 

gwnaethant dreulio 18.2 o oriau ar gyfartaledd yn defnyddio gwasanaethau'r BBC bob 

wythnos yn 2016.2  

Pobl ifanc 

Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn defnyddio'r BBC bob wythnos: yn 2016, cyrhaeddodd y BBC 

91% o bobl 16-34 oed.3 

Fodd bynnag, mae defnydd pobl ifanc o gyfryngau yn gyffredinol ac, fel rhan o hyn, 

lwyfannau gwahanol y BBC, yn newid: er bod cyrhaeddiad cyffredinol teledu'r BBC ymysg 

oedolion yn y DU yn dal i fod yn uchel ar 82%, 66% oedd ei gyrhaeddiad ymysg pobl 16-34 

oed yn 20164 (er mai Teledu'r BBC sydd â'r cyrhaeddiad uchaf o blith yr holl ddarlledwyr 

gwasanaeth cyhoeddus ymysg y grŵp oedran hwn). 

Yn yr un modd, cyrhaeddodd radio'r BBC 65% o holl oedolion y DU, ond 54% o bobl 15-34 

oed yn 2016.5 Mae mwy o oedolion ifanc yn defnyddio gwasanaethau ar-lein y BBC: mae 

59% o bobl ifanc yn eu defnyddio bob wythnos, o gymharu â 52% o bob oedolyn6, ond nid 

                                            

1 Ffynhonnell: Arolwg 'Cross Media Insight' y BBC, oedolion 16+ 

2 ibid 

3 Ffynhonnell: Arolwg 'Cross Media Insight' y BBC, 2016 

4 Ffynhonnell: BARB, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud yn olynol, 2016 

5 Ffynhonnell: RAJAR Ch3 2016, pwysoliad 12 mis 

6 Ffynhonnell: Arolwg 'Cross Media Insight' y BBC, pob oedolyn a phobl 16-34 oed, 2016 
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yw'r nifer sy'n manteisio ar wasanaethau ar-lein yn gwneud iawn am y gostyngiad mewn 

cyrhaeddiad darlledu eto.  

Mae'r gwahaniaethau rhwng y grwpiau oedran yn yr amser cyfartalog a dreuliwyd yn 

defnyddio gwasanaethau'r BBC yn fwy nodedig: er bod pobl dros 55 oed yn treulio bron i 25 

awr bob wythnos ar gyfartaledd gyda'r BBC, 11 awr yr wythnos ar gyfartaledd y mae pobl 

16-34 oed yn ei dreulio.7 Er bod hyn yn golygu mai'r BBC yw'r darparwr cyfryngau a 

ddefnyddir fwyaf ymysg pobl ifanc o hyd, erys her sylweddol i gynnal eu sylw mewn 

marchnad cynyddol gystadleuol lle ceir dewisiadau cyfryngau sydd wedi'u hanelu at y grŵp 

oedran hwn. 

Mae bob amser wedi bod yn wir bod oedolion ifanc yn gwylio llai o deledu ac yn gwrando ar 

lai o radio o gymharu ag oedolion hŷn ac felly maent yn treulio llai o amser gyda'r BBC. Ond 

mae'r gwahaniaeth yn yr amser a dreulir rhwng grwpiau oedran wedi cynyddu dros yr 

ychydig flynyddoedd diwethaf.  

Mae'r BBC yn gwasanaethu pobl ifanc drwy gymysgedd o wasanaethau prif ffrwd a 

chynigion sydd wedi'u targedu tuag atynt. Mae ein gwaith ar yr adolygiad o wasanaethau 

wedi amlygu heriau penodol ar gyfer gwasanaethau prif ffrwd y BBC sydd bellach yn 

gwasanaethu cynulleidfaoedd hŷn yn llawer gwell na chynulleidfaoedd iau. 

Yn 20148 gwnaethom adrodd bod oedran cyfartalog (canolrifol) gwylwyr BBC One a BBC 

Two, y mae gan y ddwy sianel gylch gwaith i wasanaethau pob gwyliwr, wedi codi i 59 a 60 

yn y drefn honno. Gwnaethom argymell y dylai'r gwasanaethau hyn geisio gwella eu harlwy i 

wylwyr iau er mwyn unioni eu hapêl. Ymddengys bod tueddiadau o ran sut mae pobl ifanc 

yn gwylio sianelau teledu wedi mynd yn erbyn ymdrechion y BBC i gyflawni'r her hon: mae 

oedran cyfartalog y sianelau hyn wedi parhau i godi ac, erbyn 2016, roedd yn 61 a 62 yn y 

drefn honno.9 

Mae newyddion y BBC, sy'n rhan graidd o sawl un o wasanaethau teledu a radio'r BBC, ac 

sydd â phresenoldeb cryf ar-lein, hefyd wedi wynebu her hirsefydlog i gyrraedd pobl ifanc yn 

ogystal ag oedolion hŷn: yn 2014, gwnaethom adrodd10 bod cyrhaeddiad wythnosol 

newyddion rhwydwaith y BBC yn 71% yn 2013 ymysg pobl 16-34 oed, o gymharu â 79% 

ymysg holl oedolion y DU. Roedd y gwahaniaeth hwn yn fwy eithafol wrth edrych ar y 

defnydd o newyddion teledu yn unig: canfu ein hadolygiad bod newyddion rhwydwaith y 

BBC ar y teledu yn cyrraedd 86% o bobl dros 55 oed ond dim ond 33% o bobl 16-24 oed a 

47% o bobl 25-34 oed. Yn sgil cystadleuaeth uwch a mwy dwys, erbyn 2016 roedd 

cyfanswm cyrhaeddiad newyddion rhwydwaith y BBC ymysg pob oedolyn wedi gostwng i 

75%, ac roedd y cyrhaeddiad ymysg oedolion iau wedi gostwng yn gyflymach i 63%.11  

Ynghyd â gwasanaethau prif ffrwd y BBC sydd â'r nod o wasanaethu cynulleidfaoedd o bob 

oedran, mae gwasanaethau'r BBC sydd wedi'u targedu at oedolion iau - Radio 1 a BBC 

Three - yn chwarae rôl hanfodol. 

                                            
7 Ffynhonnell: Arolwg 'Cross Media Insight' y BBC, 2016 

8   Adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC o deledu'r BBC, 2014: http://downloads. bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/ 
pdf/regulatory_framework/ service_licences/service_reviews/ television_services/television_ services.pdf  

9 Ffynhonnell: BARB, pob unigolyn 4+, 2016 

10 Adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC o newyddion a materion cyfoes Rhwydwaith y BBC: 
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/news_current_affairs/news_current_affairs.pdf  

11 Ffynhonnell: BBC Accountability and Reputation Tracker, pob oedolyn ac oedolion 16-34 

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/service_reviews/television_services/television_services.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/service_reviews/television_services/television_services.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/news_current_affairs/news_current_affairs.pdf
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Gofynnodd adolygiad cyntaf yr Ymddiriedolaeth o Radio 1, yn 2009, i'r gwasanaeth 

ganolbwyntio ar wasanaethu pobl ifanc, yn unol â'i gylch gwaith hirsefydlog i wneud hynny. 

Ers hynny, ac yn wyneb tueddiadau heriol iawn o ran sut mae pobl ifanc yn defnyddio radio 

a chynnwys sain arall, mae'n amlwg bod Radio 1 wedi siapio ei bolisi golygyddol a'i le yn y 

farchnad i apelio mwy i blant hŷn ac oedolion iau, yn cynnwys newid cyflwynwyr ei raglen 

frecwast yn ystod yr wythnos.  Yn ei gydweithrediad golygyddol gyda CBBC, ar adegau fel y 

Teen Awards, mae'n cynrychioli model ar gyfer sut y gall gwasanaethau'r BBC gydweithio i 

wasanaethu cynulleidfaoedd.  

Fel gorsaf radio, mae ei chyrhaeddiad i bobl 15-29 oed bellach yn 35% o gymharu â 43% yn 

2011 ac mae hyn yn ostyngiad cyflymach na'r cyrhaeddiad radio cyffredinol ar gyfer y grŵp 

oedran hwn. Mae'r gostyngiad hwn ar gyfer Radio 1 wedi bod yn rhan o gyd-destun o 

gystadleuaeth gref gan Radio Masnachol a gwasanaethau cerddoriaeth digidol. Mae 

arloesedd yn allweddol er mwyn wynebu'r her hon. Ar-lein, mae gan Radio 1 fwy na 3.5 

miliwn o danysgrifwyr ar ei sianel YouTube, sy'n golygu mai hi yw gorsaf radio fwyaf 

YouTube yn y byd. Fodd bynnag, bydd angen i Radio 1 barhau i arloesi ac esblygu ei harlwy 

er mwyn parhau i fod yn rhan allweddol o'r ffordd y gall y BBC wasanaethu pobl ifanc. 

Yn 2016, cymeradwyodd yr Ymddiriedolaeth y broses o gau BBC Three fel sianel ddarlledu12, 

er mwyn ei galluogi i symud ar-lein. Gwnaethom gytuno gyda Bwrdd Gweithredol y BBC y 

byddai hwn yn gam strategol pwysig a fyddai'n galluogi'r BBC i gynyddu ei bresenoldeb ar-

lein, lle mae pobl ifanc yn treulio mwy o amser, a'i leihau ar deledu, lle maent yn treulio llai o 

amser. Mae rhai dangosyddion cadarnhaol o hyd mewn adroddiadau perfformiad 

cychwynnol, ond mae'n rhy gynnar i farnu llwyddiant y newid yn wrthrychol. Mae'r BBC wedi 

ymrwymo i gynnal adolygiad llawn o BBC Three fel gwasanaeth ar-lein cyn mis Mehefin 

2017 ac maent wedi dweud wrthym eu bod yn disgwyl i ganlyniad yr adolygiad hwn gael ei 

gyhoeddi. 

Yn gyffredinol, mae'r her sy'n wynebu'r BBC wrth wasanaethu cynulleidfaoedd iau yn 

gwaethygu, a bydd angen i'r broses o fynd i'r afael â'r her hon fod yn flaenoriaeth glir ar 

gyfer Bwrdd newydd y BBC. 

Cynulleidfaoedd o gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig 

Mae cyrhaeddiad cyffredinol y BBC ymysg oedolion o gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig ychydig yn is, ar 93%, o gymharu â 95% ymysg pob oedolyn.13 Mae 

gwahaniaeth mwy i'w weld fesul llwyfan: yn 2016, cyrhaeddodd y BBC 72% o wylwyr o 

gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig bob wythnos - i lawr o 79% bum 

mlynedd yn ôl ac islaw ei gyfartaledd o 82% ymysg pob oedolyn. Mae hyn yn gyrhaeddiad 

uwch ar gyfer Teledu'r BBC ymysg cynulleidfaoedd o gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig o gymharu â darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill, ond er hynny, erys 

yn anghysondeb sy'n peri pryder.14 Yn yr un modd, roedd 47% o oedolion o gefndiroedd 

pobl dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn gwrando ar radio'r BBC bob wythnos yn 

2016, sy'n llawer is na'r cyfartaledd o 65% ar gyfer holl oedolion y DU.15  

                                            
12 Cyhoeddwyd y gymeradwyaeth yma: http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2015/service_changes_decision  

13 Ffynhonnell: Arolwg 'Cross Media Insight' y BBC, 2016 

14 Ffynhonnell: BARB, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud yn olynol, 2011 a 2016 

15 Ffynhonnell: RAJAR, Ch3 2016, pwysoliad 12 mis 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2015/service_changes_decision
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Mae'r gwasanaethau hyn yn adlewyrchu'r ffaith ei bod yn ymddangos bod llawer o 

wasanaethau'r BBC, yn cynnwys gwasanaethau prif ffrwd lle ceir cynulleidfaoedd mawr 

iawn, yn apelio mwy i bobl wyn.  

Er enghraifft, mae gan sianelau teledu prif ffrwd y BBC gyrhaeddiad llawer is ymysg 

cynulleidfaoedd o gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Roedd 77% o 

oedolion y BBC yn gwylio BBC One bob wythnos ar gyfartaledd yn 2016, ond dim ond 63% o 

oedolion o gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, er mai hon yw'r 

sianel sydd â'r cyrhaeddiad uchaf ymysg oedolion o gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig. Er bod y cyrhaeddiad ymysg oedolion o gefndiroedd pobl dduon, pobl 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig wedi cynyddu rywfaint yn 2016, roedd dal yn is na'r lefel bum 

mlynedd yn ôl, pan oedd yn 67%.16 Yn yr un modd, yn 2016, cyrhaeddodd BBC Two 52% o 

oedolion bob wythnos, ond dim ond 33% o oedolion o gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd 

a lleiafrifoedd ethnig.17 

Yn 2013-14, cyrhaeddodd gorsaf radio fwyaf poblogaidd y BBC, Radio 2, 35% o'r holl 

oedolion dros 35 oed (ei grŵp oedran targed), ond dim ond 12% o oedolion o gefndiroedd 

pobl dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn y grŵp oedran hwn.18 Gofynnodd yr 

Ymddiriedolaeth i Radio 2 gymryd camau i fynd i'r afael â'r anghysondeb hwn a gwnaeth 

newidiadau i'w rhaglenni a oedd yn amlwg wedi'u cynllunio i wneud hynny.  Fodd bynnag, 

erbyn 2016, roedd cyrhaeddiad Radio 2 ymysg oedolion o gefndiroedd pobl dduon, pobl 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig wedi aros yn gymharol sefydlog ar 11%.19 Mae angen amser i 

newidiadau i raglenni gael effaith gyda'r gynulleidfa, ond bydd angen i'r BBC wneud rhagor o 

newidiadau os bydd angen er mwyn sicrhau y gall y gwasanaeth prif ffrwd hwn o ansawdd 

uchel apelio i bob grŵp ethnig o fewn ei ystod oedran targed. 

Mae gwasanaethau radio llafar y BBC yn wynebu heriau tebyg:20 yn 2014-15, canfu'r 

Ymddiriedolaeth bod cyrhaeddiad Radio 4 ymysg holl unigolion y DU yn 19.3% ond dim ond 

10.7% oedd ei chyrhaeddiad ymysg gwrandawyr o gefndiroedd pobl dduon, pobl Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig. Ac roedd cyrhaeddiad Radio 5 live ymysg unigolion o gefndiroedd pobl 

dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn 6.7% o gymharu â'i chyrhaeddiad cyffredinol o 

10.6%.  

Mae gan y BBC ddau wasanaeth radio wedi'u hanelu'n benodol at wrandawyr o gefndiroedd 

pobl dduon, pobl Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig: Radio 1Xtra a BBC Asian Network. 

Perfformiodd y ddau wasanaeth yn dda dros gyfnod y Siarter hon, ac maent yn rhan bwysig 

o'r modd y mae radio'r BBC yn gwasanaethu amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. 

Ymateb i anghenion newidiol cynulleidfaoedd 

Mae newid ar droed o ran y modd y mae cynulleidfaoedd yn defnyddio holl gynnwys y 

cyfryngau yn cynnwys y BBC, wrth i gyrhaeddiad teledu a radio'r BBC ostwng yn raddol:  

                                            
16 Ffynhonnell: BARB, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud yn olynol 

17 Ffynhonnell: BARB, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud yn olynol, 2016 

18Adolygiad Ymddiriedolaeth y BBC o Radio Cerddoriaeth y BBC: http:// downloads.bbc.co.uk/bbctrust/ 
assets/files/pdf/our_work/music_ radio/music_radio.pdf  

19 Ffynhonnell: RAJAR, Ch3 2016, pwysoliad 12 mis 

20Gellir gweld adolygiad yr Ymddiriedolaeth yma: 
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/speech_radio/speech_radio.pdf  

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/music_radio/music_radio.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/music_radio/music_radio.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/speech_radio/speech_radio.pdf
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 mae cyrhaeddiad teledu'r BBC ymysg pob oedolyn wedi gostwng o 89% i 82% dros y 

pum mlynedd diwethaf21 

 Mae cyrhaeddiad darlledu radio'r BBC wedi gostwng ychydig, o 68% i 65%.22 

Yn y cyfamser, mae cyrhaeddiad cynulleidfaoedd o wasanaethau ar-lein y BBC wedi cynyddu 

o 41% yn 2011 i 52% yn 2016.  Fodd bynnag, mae twf BBC ar-lein wedi arafu dros y ddwy 

flynedd diwethaf23 ac mae cwmpas y defnydd o brif wasanaethau ar-lein, fel iPlayer, yn is 

na'r disgwyl: ar ôl gweithredu am naw mlynedd, fe'i defnyddir yn wythnosol bellach gan 

13% o bob oedolyn (mwyaf poblogaidd ynghyd â Netflix) a 21% o bobl 16-34 oed (ail i 

Netflix)24   

Gall y cyfyngiadau i gyrhaeddiad ar-lein y BBC gyfuno â chyrhaeddiad is teledu a radio i 

greu'r gostyngiad bach yng nghyrhaeddiad cyffredinol y BBC yn 2016 o 97% i 95%.25 Os 

bydd cyrhaeddiad cynulleidfaoedd o wasanaethau darlledu yn parhau i ostwng, yna rhaid i'r 

defnydd o wasanaethau ar-lein y BBC gynyddu, neu caiff gallu'r BBC i wasanaethu pob 

cynulleidfa ei herio. 

 

Ansawdd  

Mae'n bwysig i berfformiad cyffredinol y BBC bod y gynulleidfa o'r farn ei fod yn cynnig 

rhaglenni a gwasanaethau o ansawdd uchel a'u bod yn cael argraff dda ohonynt. Mae 

amrywiaeth o arolygon cynulleidfaoedd yn dangos bod canfyddiadau'r cyhoedd o ansawdd y 

BBC yn parhau i fod yn eithriadol o gadarnhaol o ansawdd y BBC. 

Mae ymchwil cylch gwaith diben 2016 yn dangos cefnogaeth gref y cyhoedd tuag at y BBC: 

mae argraff gyffredinol y cyhoedd o'r BBC yn sefydlog ar 7.4 allan o 10. Hefyd, mae 78% o'r 

cyhoedd yn dweud y byddent yn colli'r BBC pe na fyddai yma ac mae 58% o'r farn bod ffi'r 

drwydded yn werth da am arian. Mae'r sgorau hyn wedi bod yn sefydlog ac yn gadarn dros 

y blynyddoedd diwethaf, gyda thuedd bach ar i fyny yng nghanfyddiad y cyhoedd o'u 

hargraff gyffredinol ers 2008. 

Dangosodd yr arolwg fod cyfran uchel iawn (73%) o'r cyhoedd yn cytuno bod y BBC yn 

darparu rhaglenni neu gynnwys ar-lein o ansawdd uchel, er bod hyn wedi gostwng rhywfaint 

o 76% yn 2015.  

Mae gwerthfawrogiad cyfartalog cynulleidfaoedd o raglenni teledu'r BBC yn uchel iawn, ar 

80, er ei fod wedi gostwng rywfaint dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae gan radio'r 

BBC sgôr gyfartalog yr un mor uchel ar 81, sydd wedi codi ychydig dros y blynyddoedd 

diwethaf. Ac mae sgôr gwerthfawrogiad cyfartalog BBC ar-lein hefyd yn uchel ar 76.26 

Mae'r un cwestiwn ar ein harolwg sy'n dangos tueddiad negyddol dros gyfnod y Siarter yn 
gofyn p'un a yw'r BBC yn 'darparu newyddiaduraeth annibynnol o ansawdd uchel'. Yn 2016, 

                                            
21 Ffynhonnell: BARB, cyrhaeddiad wythnosol 15 munud yn olynol, 2011 a 2016 

22 Ffynhonnell: RAJAR, 2011 a Q3 2016 pwysoliad 12 mis 

23 Ffynhonnell: Arolwg 'Cross Media Insight' y BBC 

24 Ffynhonnell: Arolwg 'Cross Media Insight' y BBC, 2016 

25 ibid 

26 Ffynhonnell: Arolwg BBC Pulse ac Arolwg Ansawdd Ar-lein. Caiff sgorau Mynegai Gwerthfawrogiad Cynulleidfaoedd eu cyfrifo 
drwy ofyn i gynulleidfaoedd sgorio rhaglenni a gwasanaethau y maent wedi eu gwylio/gwrando arnynt/eu defnyddio gyda sgôr 
allan o 10. Yna, caiff y sgorau hyn eu cyfuno i roi sgôr gyfartalog allan o 100. 
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roedd 62% o bobl yn cytuno â'r datganiad hwnnw, o gymharu â 70% yn 2008.  Nid yw'r 
Ymddiriedolaeth wedi gweld unrhyw dystiolaeth i wneud iddo amau annibyniaeth BBC 
Newyddion dros y cyfnod hwnnw.  Mae BBC Newyddion - fel gweddill y BBC - wedi gwneud 
ymdrech fawr i amrywio ei gynnwys er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd a danwasanaethir 
gyda gwasanaethau sy'n apelio i'w hanghenion a'u harferion defnyddio penodol eu hunain. 
Efallai y gwelwyd cynnydd yn amheuaeth y cyhoedd ynghylch dibynadwyedd newyddion ar y 
cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein yn gyffredinol a gall hyn fod wedi effeithio ar 
ganfyddiadau o ddarparwyr newyddion prif ffrwd hefyd.  Nid oes amheuaeth y bydd y BBC 
am wneud mwy o waith ymchwil dros y blynyddoedd i ddod er mwyn gwella ei 
ddealltwriaeth ei hun o ganfyddiadau newidiol cynulleidfaoedd.   

 

 

Effaith - hyrwyddo dibenion cyhoeddus y BBC 

Mae Siarter y BBC a luniwyd yn 2007 yn nodi mai hyrwyddo'r chwe diben cyhoeddus yw ei 

brif amcan:  

1. Cynnal dinasyddiaeth a chymdeithas sifil 

2. Hyrwyddo addysg a dysgu 

3. Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol 

4. Cynrychioli'r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a'i chymunedau 

5. Cyflwyno’r DU i’r byd a’r byd i’r DU 

6. Wrth hyrwyddo ei ddibenion eraill, helpu i ddarparu budd y technolegau a'r 

gwasanaethau cyfathrebu sy'n dod i'r golwg i'r cyhoedd ac, yn ogystal, cymryd rôl 

arweiniol yn y broses o newid i deledu digidol.27 

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi asesu effaith y BBC drwy ofyn i'r cyhoedd pa mor dda y maent 

yn meddwl y mae'r BBC yn perfformio wrth hyrwyddo ei ddibenion. Cyhoeddir canlyniadau 

o'r arolwg diwethaf ochr yn ochr â'r adroddiad hwn.  

Dros ddeg mlynedd, mae'r BBC wedi cael effaith gref iawn wrth hyrwyddo pob un o'r 

dibenion. Mae hyn yn gyflawniad sylweddol iawn, o ystyried ei gyfyngiadau cyllido.  

Er hyn, mae dau faes wedi bod yn arbennig o heriol, ac amlygwyd y ddau yn ystod y broses 

o adolygu'r Siarter fel meysydd allweddol i'r BBC ganolbwyntio arnynt dros y 11 mlynedd 

nesaf,  sef: 

1. Ysgogi creadigrwydd a rhagoriaeth ddiwylliannol - yn benodol, bod yn "nodedig" 

2. Adlewyrchu a chynrychioli cynulleidfaoedd yng ngwledydd a rhanbarthau'r DU 

Natur nodedig 

Mae angen i'r BBC fod yn nodedig er mwyn gallu cyfiawnhau ei statws fel ymyrraeth a 

ariennir yn gyhoeddus ym marchnadoedd teledu, radio ac ar-lein ffyniannus y DU.  

Mae'r ddyletswydd i fod yn nodedig wedi dod yn amlwg ond nid yw'n hawdd ei ddiffinio na'i 

fesur.  Mae'r Siarter newydd yn nodi diffiniad ar ei gyfer sy'n debyg iawn i'r hyn a 

                                            
27 http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whoweare/publicpurposes/ 
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ddatblygwyd ac a ddefnyddiwyd gan Ymddiriedolaeth a Bwrdd Gweithredol y BBC yn ystod 

cyfnod y Siarter ddiwethaf.28  Mae'r diffiniad yn seiliedig ar bum maen prawf:  

1. Y cymysgedd o genres ac allbwn gwahanol 

2. Ansawdd yr allbwn 

3. Faint o allbwn gwreiddiol a gaiff ei gynhyrchu yn y DU 

4. Lefel y mentro, arloesi, herio ac uchelgais creadigol 

5. Y cynulleidfaoedd amrywiol y mae'n eu gwasanaethu 

Yn ganolog i unrhyw farn ar berfformiad y BBC mae cymysgedd o genres ac allbwn 
gwahanol a'r lefel o risgiau a gymerir, arloesed, her ac uchelgais creadigol.   Nodir ein 

dadansoddiad ar y ddau faen prawf hyn isod. 

Cymysgedd o genres ac allbwn 

Mae'r meini prawf hyn yn hanfodol, yn benodol ar gyfer natur nodedig gwasanaethau 

radio cerddoriaeth y BBC gan mai'r amrywiaeth a'r math o gerddoriaeth maent yn ei 

chwarae sy'n eu gwneud yn wahanol i orsafoedd eraill. O'n hadolygon a'n dadansoddiad, 

rydym wedi dod i'r casgliad bod gwasanaethau'r BBC yn nodedig iawn yn eu marchnadoedd. 

Cynhaliwyd adolygiad yr Ymddiriedolaeth o radio cerddoriaeth y BBC yn 201529 ar adeg pan 

oedd y mater hwn yn destun cryn drafod allanol. A oedd Radio 3 yn rhy debyg i Classic FM? 

A wnaeth Radio 1 a Radio 2 ddigon i gyflawni dibenion cyhoeddus y BBC, neu a oeddent yn 

canolbwyntio gormod ar gerddoriaeth bop sy'n seiliedig ar y siartiau a gynigir gan sawl 

gorsaf fasnachol? Cafodd ein hasesiad ei lywio gan amrywiaeth o ddadansoddiadau o 

raglenni ac allbwn cerddoriaeth:  

 O ran Radio 3, canfu'r Ymddiriedolaeth ei bod yn orsaf nodedig o ran ei dull 

gweithredu mewn perthynas â cherddoriaeth glasurol a chymysgedd o raglenni eraill. 

Fodd bynnag, roedd rhai rhannau o'r amserlen yn debyg i Classic FM. Gwnaethom 

ofyn i Radio 3 ehangu ei dewis ar gyfer gwrandawyr radio drwy leihau nifer y 

rhaglenni a'r nodweddion hynny a oedd yn debyg i'r rhai ar orsafoedd eraill. 

Gwnaethom ddweud y dylai ganolbwyntio ar ei gryfderau, drwy wneud y gorau o'i 

natur nodedig ym mhob rhan o'i allbwn, heb aberthu'r cyfuniad o arbenigedd a 

hygyrchedd a gyflawnwyd yn y blynyddoedd diwethaf. Gwnaed cynnydd da tuag at 

gyflawni'r nodau hyn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae'r Ymddiriedolaeth yn 

hyderus heddiw bod Radio 3 yn nodedig iawn yn ei marchnad. 

 Ar gyfer Radio 1, archwiliodd yr Ymddiriedolaeth honiadau bod ei cherddoriaeth yn 

rhy debyg i lawer o orsafoedd masnachol. Gwnaethom ganfod mai prin oedd y 

gorgyffwrdd rhwng y gerddoriaeth a oedd yn ei chwarae â'r gerddoriaeth ar 

orsafoedd masnachol a daethom i'r casgliad nad oedd angen iddi gymryd unrhyw 

gamau yn hynny o beth. Yn yr un modd, gwnaethom ganfod bod Radio 2 yn cynnig 

arlwy cerddoriaeth nodedig iawn ar ei rhaglenni yn ystod y dydd gydag amrywiaeth 

eang iawn o gerddoriaeth a dim ond ychydig o orgyffwrdd â radio masnachol. 

                                            
28Cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth y diffiniad hwn yn Adroddiad Blynyddol y BBC yn 2010 
http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/bbc_trust_2009_10.pdf  

29 Cyhoeddwyd ein hadolygiad yma 
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/music_radio/music_radio.pdf  

http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/bbc_trust_2009_10.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/our_work/music_radio/music_radio.pdf
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 Canfu ein hadolygiad bod 6 Music yn fwy nodedig na phan wnaethom ei hadolygu 

gyntaf yn 2010 o ran ei hallbwn cerddoriaeth sy'n ddewis amgen clir i unrhyw orsaf 

radio arall, ond hefyd o ran ei dull gweithredu golygyddol a'i chyflwynwyr. Erbyn 

2016, roedd ei chynulleidfaoedd wedi tyfu i fwy na dwy filiwn o wrandawyr sy'n 

golygu mai hi yw'r orsaf ddigidol y gwrandewir fwyaf arni. O ystyried ei natur 

nodedig glir, ei gwerth clir i'r cyhoedd o ran cyflawni diben cyhoeddus diwylliant a 

chreadigrwydd y BBC a'i phoblogrwydd bellach, mae'n amlwg bod yr Ymddiriedolaeth 

wedi gwneud y penderfyniad cywir yn 2010 pan wrthododd gynnig gan Fwrdd 

Gweithredol y BBC i gau'r gwasanaeth.30 

Mae rhannau eraill o'r BBC sy'n hynod unigryw a nodedig. Er enghraifft, Radio 4 yw'r 

comisiynydd mwyaf o ddrama radio yn y DU o bell ffordd. Canfu adolygiad gwasanaeth yr 

Ymddiriedolaeth o'r orsaf yn 2015 fod cynulleidfaoedd yn ystyried bod yr orsaf yn safonol ac 

yn nodedig. Roedd llawer o randdeiliaid yn cytuno gan nodi bod Radio 4 yn enghreifftiau o 

ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus ar ei orau. 

Cafodd BBC ar-lein hefyd ei feirniadu gan gyhoeddwyr newyddion a rhai rhanddeiliaid eraill 

am gwmpas ei arlwy a ph'un a yw'n gweithredu mewn modd sy'n golygu nad oes lle i 

gystadleuaeth. Eto, mae dadansoddiad yr Ymddiriedolaeth yn awgrymu bod y BBC yn cynnig 

arlwy nodedig iawn ar-lein. 

Canfu ein hadolygiad gwasanaeth diwethaf o BBC ar-lein yn 201331 dystiolaeth gref o'i natur 

nodedig: dywedodd 61% o'i ddefnyddwyr ei fod yn darparu cynnwys nad oedd ar gael 

mewn mannau eraill. O ystyried amrywiaeth eang y cynnwys ar-lein sydd ar gael i'w 

ddefnyddwyr, mae hyn yn ddangosydd cryf o'r gwasanaeth cyhoeddus a ddarperir ganddo.  

O ran natur nodedig ei elfennau unigol, canfu'r adolygiad bod defnyddwyr yn ystyried bod 

rhywfaint o arlwy BBC ar-lein fel y cynnwys addysgol yn unigryw yn eu meysydd, ac o ran 

meysydd eraill fel newyddion a chwaraeon, lle mae sawl darparwr arall, roedd ansawdd 

cynnwys y BBC yn ei wneud yn unigryw i'w ddefnyddwyr. Er enghraifft, mae defnyddwyr 

BBC Newyddion yn gwerthfawrogi ei broffesiynoldeb a'i gywirdeb - sy'n ychwanegu at ei 

natur nodedig. 

Fel rhan o'n mewnbwn i'r broses o adolygu'r Siarter, gwnaethom gomisiynu asesiad 

economaidd o b'un a oedd presenoldeb ar-lein y BBC yn golygu nad oedd lle i gystadleuaeth 

mewn marchnadoedd newyddion lleol.32 Canfu'r adolygiad nad oedd unrhyw dystiolaeth glir 

bod gweithgarwch y BBC wedi cyfrannu at y gostyngiad mewn dosbarthiad papurau newydd 

lleol na refeniw hysbysebu, a bod hyn yn fwy tebygol o fod oherwydd twf cyffredinol yn y 

defnydd o'r rhyngrwyd yn y DU. Fodd bynnag, ni ellir diystyru effaith gyfrannol (er mai 

effaith fach ydyw, yn ôl y dystiolaeth) o weithgarwch y BBC. Daeth yr Ymddiriedolaeth i'r 

casgliad bod newyddion lleol ar-lein yn faes lle mae'r angen am luosogrwydd a chynnal 

newyddiaduraeth o ansawdd uchel yn golygu bod yn rhaid i'r BBC fod yn ofalus iawn yn ei 

weithredoedd ac y bydd angen i'r Ymddiriedolaeth ac unrhyw gorff rheoliadol olynol sicrhau 

bod cwmpas gweithgarwch y BBC yn cael ei blismona'n effeithiol. 

                                            
30Cyhoeddwyd y penderfyniad yma http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2010/strategy_review_lyons  

31 Cyhoeddwyd ein hadolygiad yma: 
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/service_reviews/online_redbutton/
report_online_redbutton.pdf 

32 KPMG: An Economic Review Of The Extent To Which The BBC Crowds Out Private Sector Activity 
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/charter_review/annex_b_market_impact.pdf  

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2010/strategy_review_lyons
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/service_reviews/online_redbutton/report_online_redbutton.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/service_reviews/online_redbutton/report_online_redbutton.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/charter_review/annex_b_market_impact.pdf
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Canfu ein hasesiad ehangach o newyddion lleol yn Lloegr bod deunydd ar-lein y BBC yn 

nodedig oherwydd ei werthoedd golygyddol uchel a'r ffaith bod y gynulleidfa yn cydnabod ac 

yn gwerthfawrogi hyn. Er hyn, wrth ddatblygu'r gwasanaethau hyn ymhellach, mae angen i'r 

BBC wneud y gorau o gyfleoedd i greu partneriaeth â darparwyr newyddion lleol eraill: a'i 

fentrau partneriaeth newydd â darparwyr newyddion lleol eraill a ddylai helpu i gynnal y 

broses o ddarparu newyddion lleol a gweithredu democratiaeth leol yn effeithiol ledled y DU.   

Mae a wnelo natur nodedig ar-lein â mwy na dim ond newyddion lleol, ac mae'r BBC hefyd 

wedi cychwyn amrywiaeth o fentrau golygyddol eraill yn y flwyddyn ddiwethaf ar ei 

wasanaethau ar-lein. Mae'n rhaid parhau i geisio cadw gwahaniaeth clir rhwng yr hyn y 

mae'n ei ddarparu a'r hyn sydd ar gael mewn mannau eraill.   

  

Lefel y mentro ac uchelgais creadigol 

Yn 2016, dangosodd ein gwaith ymchwil fod tua hanner y bobl (49%) yn cytuno bod y BBC 

yn gwneud rhaglenni neu gynnwys ar-lein na fyddai unrhyw ddarlledwr arall yn ei wneud. 

Mae nifer y sawl sy'n cytuno â hyn wedi gostwng ers 2015 ac mae hyn yn gadael bwlch 

perfformiad mawr rhwng nifer y bobl sy'n dweud bod hyn yn bwysig i'r BBC a nifer y bobl 

sy'n meddwl ei fod yn cyflawni'r hyn y dylai ei wneud.  

Y mesur arall rydym wedi'i olrhain yw p'un a yw'r cyhoedd yn credu bod gan y BBC syniadau 

ffres a newydd. Yn 2016, roedd 76% o'r cyhoedd o'r farn bod hyn yn bwysig ac roedd 59% 

yn cytuno bod y BBC yn gwneud hyn. Er mai hwn yw un o'r bylchau mwyaf o ran 

perfformiad yn ein hymchwil dibenion cyhoeddus, mae wedi lleihau ers i'r Ymddiriedolaeth 

ddechrau mesur hyn yn 2008. 

Yn yr un modd, mae arolygon fesul rhaglen y BBC o sgorau 'ffres a newydd' wedi dangos 

cynnydd, o gyfartaledd o 71 yn 2013 i gyfartaledd o 74 yn 2016.33   

Er hyn, canfu ymchwil cynulleidfaoedd ansoddol yr Ymddiriedolaeth yn 2014 nad oedd 

gwylwyr sy'n gwylio llai o BBC One o'r farn bod y sianel yn ddigon uchelgeisiol, ei bod yn 

dibynnu gormod ar raglenni cyfarwydd a'i bod yn tueddu i "chwarae'n saff" o ran ei 

rhaglenni a'i hamserlenni. Dangosodd ein dadansoddiad o amserlen BBC One yn ystod 

amser brig ar y pryd y rheswm posibl dros hyn: bod bron dwy ran o dair o'r amserlen yn 

ystod yr wythnos cyn y trothwy gwylio yn cynnwys nifer fach o raglenni hirsefydledig, a 

ddangosir drwy gydol y flwyddyn.  

Dangosodd gwaith ymchwil mwy diweddar yr Ymddiriedolaeth o gynulleidfaoedd ar gyfer yr 

adolygiad o'r Siarter34, fod ymateb cymysg o hyd i berfformiad y BBC o ran creadigrwydd. 

Roedd rhai cynulleidfaoedd (yn enwedig pobl iau), o'r farn y dylai'r BBC roi mwy o bwyslais 

ar greadigrwydd, a'i fod yn dibynnu gormod ar gyfresi a oedd yn dychwelyd neu gyfresi 

hirsefydlog yn hytrach na mentro gyda fformatau newydd neu gynnwys a allai fod yn 

ddadleuol. 

Ar sail y canfyddiadau cymysg hyn gan gynulleidfaoedd a'r ffaith bod y dewis a gaiff gwylwyr 

o adloniant ar y teledu yn cynyddu wrth iddynt danysgrifio i wasanaethau ychwanegol fel 

Netflix ac Amazon, yn aml ochr yn ochr â theledu tanysgrifio, bydd yn hanfodol i'r BBC 

ddangos y gall fod yn nodedig drwy gymryd risgiau creadigol na all eraill eu cymryd o bosibl.  

                                            
33 Ffynhonnell: Arolwg BBC Pulse, pob oedolyn 

34 Ffynhonnell: http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/charter_review/annex_a.pdf  

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/charter_review/annex_a.pdf
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Cynrychioli'r DU, ei gwledydd, ei rhanbarthau a'i chymunedau 

Mae pob un o Gynghorau Cynulleidfa yr Ymddiriedolaeth wedi llunio adroddiad, a gyhoeddir 

ochr yn ochr â'r ddogfen hon, yn nodi eu safbwyntiau ar ba mor dda y mae'r BBC yn 

gwasanaethu cynulleidfaoedd ym mhob gwlad ac ym mhob rhan o'r gwledydd unigol. Mae'r 

rhain yn codi amrywiaeth o broblemau, y mae rhai ohonynt yn hirsefydlog. 

Yn y Bennod nesaf, mae cyfrifoldebau'r BBC i'r gwledydd wedi cynyddu: dylai sicrhau ei fod 

yn cynnig allbwn a gwasanaethau sy'n diwallu anghenion gwledydd, rhanbarthau a 

chymunedau'r Deyrnas Unedig ac, wrth gomisiynu a chyflwyno allbwn, dylai'r BBC fuddsoddi 

yn economïau creadigol pob un o'r gwledydd a chyfrannu at eu datblygiad.  

Caiff yr ymrwymiadau hyn eu datblygu yn rhannol oherwydd ymdeimlad bod angen i'r BBC 

wneud mwy i wasanaethu cynulleidfaoedd y tu allan i Lundain yn well. Mewn gwirionedd, 

ers 2007 mae'r BBC wedi gwneud newidiadau mawr i'r ffordd y caiff ei drefnu a lle y caiff ei 

gynnwys ei wneud: mae dros hanner ei staff bellach wedi'u lleoli y tu allan i Lundain ac 

mae'r gyfran o deledu rhwydwaith a wneir y tu allan i Lundain wedi codi o 35% yn 2008 i 

bron 50% yn 2015.35 

Fodd bynnag, er gwaethaf y newidiadau cadarnhaol hyn, gall fod cyfnodau o hyd lle nad 

yw'r BBC yn bodloni disgwyliadau'r cyhoedd wrth gynrychioli gwledydd a rhanbarthau'r DU 

yn ei allbwn newyddion a drama/comedi. Ers sawl blwyddyn, mae'r ymchwil cylch gwaith 

dibenion wedi dangos sgorau perfformiad cyfartalog is ar gyfer y diben cyhoeddus hwn ac, 

yn 2016, roeddent yn dal i fod yn gymharol isel ar 51%, ymhell islaw'r pwysigrwydd a 

ganfuwyd, sef 62%. 

Yn 2016, roedd cynulleidfaoedd yng Nghymru a Gogledd Iwerddon yn llai cadarnhaol am ba 

mor dda y mae'r BBC yn "darparu cynnwys i bobl fel fi" gyda sgorau o 58% a 56% yn y 

drefn honno o gymharu â 61% yn Lloegr. Fodd bynnag, cododd y sgôr yn yr Alban i 66% yn 

2016 o 57% yn 2015, a oedd yn golygu mai hon oedd y sgôr fwyaf cadarnhaol o blith 

unrhyw wlad ar y mesur hwn.  

Mae'r sgorau hefyd yn tueddu i fod yn is yn y gwledydd datganoledig pan ofynnir i bobl a 

yw'r BBC yn "cynrychioli fy ngwlad" mewn newyddion a materion cyfoes: yn 2016, roedd 

57% o bobl yn Lloegr a 53% o bobl yn yr Alban yn cytuno â hyn, ond dim ond 48% yng 

Nghymru a 43% yng Ngogledd Iwerddon. Pan ofynnwyd yr un cwestiwn o ran drama ac 

adloniant, roedd y sgorau yn is eto yng Nghymru a Gogledd Iwerddon o gymharu â Lloegr 

(57%, 51% a 50% yn y drefn honno), eto gwnaethant godi yn yr Alban yn 2016 i 59% o 

gymharu â 51% yn y flwyddyn flaenorol. Er ei bod yn galonogol gweld gwelliannau yng 

nghanfyddiadau cynulleidfaoedd yn yr Alban yn 2016, mae'n bwysig bod y BBC yn gweithio 

er mwyn bodloni disgwyliadau cynulleidfaoedd ym mhob un o wledydd y DU. 

Ar sail canfyddiadau gwaith ymchwil mewn blynyddoedd blaenorol, gofynnodd yr 

Ymddiriedolaeth a allai'r BBC wneud mwy i sicrhau bod ei newyddion yn y DU yn gywir 

ynghylch y gwledydd datganoledig a'i fod yn cynrychioli eu buddiannau penodol yn ddigonol. 

Daeth adolygiad cyntaf yr Ymddiriedolaeth o'r ffordd yr oedd newyddion rhwydwaith y BBC 

yn gwasanaethu'r gwledydd datganoledig yn 200836 i'r casgliad bod angen i'r BBC wella 

amrywiaeth, eglurder a chywirdeb ei ddarllediadau newyddion rhwydwaith o'r gwahanol 

wledydd a rhanbarthau yn y DU. Cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth ganfyddiadau newydd ar y 

                                            
35 Noder nad oedd ffigurau 2016 ar gael ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn. 

36 http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/review_report_research/impartiality/uk_nations_impartiality.pdf  

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/review_report_research/impartiality/uk_nations_impartiality.pdf
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maes hwn yn 2016.37 Canfu'r rhain y cafwyd gwelliannau sylweddol yn y modd y mae'r BBC 

yn adrodd ar y gwledydd datganoledig ac ar eu cyfer, ond yng nghyd-destun mwy o 

ddatganoli i'r Alban yn benodol, y byddai'n hanfodol i'r BBC barhau â'r gwaith hwn a sicrhau 

bod cynulleidfaoedd yn y DU yn cael gwasanaethau newyddion gan y BBC sy'n darparu'r 

wybodaeth orau am bedair gwlad y DU a'r ddealltwriaeth rhyngddynt. 

Er mwyn mynd i'r afael â disgwyliadau newidiol y cyhoedd o'r BBC yn yr Alban, mae'r BBC 

wedi ystyried p'un a ddylai wneud unrhyw newidiadau i'w gymysgedd o raglenni a 

gwasanaethau rhwydwaith ac sy'n benodol ar gyfer y wlad yn yr Alban.  Yn sgil cyngor ei 

Gyngor Cynulleidfa a dirnadaethau eraill o gynulleidfaoedd, mae'r Ymddiriedolaeth wedi 

annog y BBC i ystyried p'un a oes angen gwneud newidiadau.  

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y BBC gynlluniau i lansio sianel newydd ar gyfer yr Alban, gyda 
rhaglen newyddion am awr bob nos. Bydd hyn yn ogystal â'i ddarpariaeth rhwydwaith a'i 
ddarpariaeth bresennol i'r Alban ar BBC One, a dylai roi arlwy gwell i gynulleidfaoedd yn yr 
Alban a dewis gwirioneddol o ran p'un a ydynt am wylio newyddion y DU a/neu wylio 
rhaglen o safbwynt yr Alban yn benodol. Cyhoeddodd y BBC hefyd gynlluniau i fuddsoddi 
£8.5 miliwn ychwanegol bob blwyddyn mewn allbwn teledu yng Nghymru erbyn 2019. Bydd 
hyn yn dyblu'r buddsoddiad mewn drama, comedi ac adloniant. Erbyn 2019, bydd y BBC 
wedi llwyddo i gynyddu ei fuddsoddiad mewn rhaglenni Saesneg o Gymru ac ar gyfer Cymru 
50%.   

Yn olaf, yn ogystal â chyrchu cyfran lawer mwy o'i raglenni o'r tu allan i Lundain, mae'r BBC 

yn cytuno y gall wneud mwy er mwyn sicrhau bod ei waith comisiynu yn sicrhau portread o'r 

DU sy'n ennyn diddordeb cynulleidfaoedd o wledydd a rhanbarthau gwahanol. Mae hyn 

hefyd yn seiliedig ar adborth gan y gynulleidfa sy'n disgwyl i'r BBC bortreadu'r rhanbarth y 

maent yn byw ynddo ar ryw adeg yn ei raglenni, er mai ansawdd y rhaglenni yw ei phrif 

flaenoriaeth. 

 

4. Gwerth am Arian 

Barn gyhoeddus 

Mae cynulleidfaoedd yn dweud mai gwerth am arian yw un o'u prif flaenoriaethau ar gyfer y 

BBC a, thrwy'r Siarter hon, mae'r Ymddiriedolaeth wedi gofyn i ba raddau y maent yn credu 

bod y BBC yn cyflawni yn erbyn yr amcan beirniadol hwn. Yn yr Arolwg o Gylchoedd Gwaith 

Dibenion, dywedodd bron i dri o bob pump (58%) o bobl fod ffi'r drwydded yn cynnig 

gwerth da neu gymharol dda am arian, ffigur sydd wedi aros yn gymharol sefydlog dros yr 

wyth mlynedd diwethaf. Nid yw'n syndod bod cysylltiad rhwng canfyddiadau cynulleidfaoedd 

o werth am arian a faint o amser y mae pobl yn ei dreulio gyda'r BBC a'r nifer o ffyrdd 

gwahanol y maent yn cyrchu cynnwys ar deledu, radio ac ar-lein. Mae tua 67% o'r bobl sy'n 

defnyddio mwy nag 11 awr o gynnwys y BBC bob wythnos a 74% o'r bobl sy'n cyrchu'r BBC 

ar chwe llwyfan (teledu, radio, iPlayer, gwefan y BBC, apiau a'r cyfryngau cymdeithasol) yn 

credu bod y BBC yn cynnig gwerth am arian. Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd gwella 

cydberthynas y BBC â'i gynulleidfa a pharhau i ymgysylltu â nhw lle, pryd a sut maent am 

wneud hynny, ar amrywiaeth eang o lwyfannau. 

 

                                            
37  http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/review_report_research/impartiality/2016/cardiff_university_2015.pdf  

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/review_report_research/impartiality/2016/cardiff_university_2015.pdf
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Arbedion cost 

Yn 2011/12, cymeradwyodd y BBC strategaeth Sicrhau Ansawdd yn Gyntaf y BBC.  Lluniwyd 

cynllun pum mlynedd uchelgeisiol er mwyn gwneud arbedion cylchol, blynyddol o £700 

miliwn erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon.  Mae'r BBC ar y trywydd cywir i gyflawni'r 

arbedion hyn yn bennaf drwy gynhyrchiant gwell a fydd yn cyfrif am tua £500 miliwn o'r 

cyfanswm. Cynilion effeithlonrwydd yn unig yw'r rhain ac, fel y cyfryw, ni fydd yn effeithio ar 

allbwn y BBC. Mae balans y £700 miliwn yn cynnwys incwm masnachol ychwanegol a 

gostyngiadau mewn gwasanaethau ond mae hyd yn oed y gostyngiadau hyn wedi cael eu 

rheoli fel bod cyn lleied o effaith â phosibl ar gynulleidfaoedd fel y dangosir gan gyrhaeddiad 

ac ansawdd eithriadol allbwn y BBC a nodir uchod.   

 

Cynlluniau arbedion yn y dyfodol 

Bydd angen i'r BBC adeiladu ar y llwyddiant hwn o dan y Siarter newydd pan fydd angen 

gwneud rhagor o arbedion sylweddol. Mae'r Siarter 11 mlynedd a'r setliad ariannol pum 

mlynedd yn rhoi sefydlogrwydd ariannol i'r BBC. Fodd bynnag, bydd angen arbedion 

ychwanegol o £800 miliwn y flwyddyn erbyn 2022 er mwyn i'r BBC allu byw o fewn ei fodd a 

neilltuo digon o arian er mwyn ail-fuddsoddi yn ei flaenoriaethau strategol.   

Yn 2015, cynhaliodd PwC adolygiad o'r potensial ar gyfer arbedion effeithlonrwydd yn y 

dyfodol, gan ddadansoddi prif feysydd gweithredu'r BBC ac ystyried datblygiadau 

technolegol ehangach ac o ran y farchnad. Canfu ei adroddiad38, a gyhoeddwyd ym mis Medi 

2015, bod arbedion cynhyrchiant parhaus a gyflawnwyd mewn blynyddoedd diweddar yn 

lleihau'r siawns o gyflawni arbedion yn y dyfodol.  

Mae'r BBC yn targedu arbedion effeithlonrwydd o tua £400 miliwn y flwyddyn erbyn 2022 

sy'n golygu y bydd angen dod o hyd i £400 miliwn arall. Er y gall rhywfaint o hyn ddod, er 

enghraifft, drwy gynyddu refeniw masnachol, neu reolaeth dynnach o chwyddiant yng 

nghostau hawliau chwaraeon a chomisiynu dramâu, bydd angen ail-flaenoriaethu’r balans, a 

gall hynny olygu gostyngiadau mewn gwasanaethau. 

Mae'n anochel y bydd angen gwneud penderfyniadau anodd wrth gyflawni'r arbedion hyn ac 

mai cyfrifoldeb Bwrdd newydd y BBC fydd penderfynu ble y dylid eu cyflawni. Dylai'r BBC 

barhau i ymgysylltu â'r cyhoedd er mwyn penderfynu ar y ffordd orau o gyfyngu'r effaith, yn 

enwedig mewn meysydd lle mae cynulleidfaoedd yn dibynnu ar y BBC i ddarparu cynnwys 

nad yw ar gael mewn mannau eraill. 

 

Newid sefydliadol 

Mae'r BBC yng nghanol cyfnod o newid gweithredol, sefydliadol a diwylliannol sylweddol. 

Mae rhyngddibyniaethau cymhleth rhwng nifer o brosiectau allweddol, gydag amcanion sy'n 

gorgyffwrdd a phwyntiau rhyngweithio. Dros y misoedd i ddod, bydd yn bwysig monitro'r 

rhyngddibyniaethau hyn yn ofalus, yn enwedig yng nghyd-destun targedau arbed costau 

uchelgeisiol a gostyngiadau staff, er mwyn sicrhau bod y BBC yn parhau i gyflawni ei 

flaenoriaethau creadigol a strategol ac yn ymateb yn gyflym i unrhyw heriau newydd. 

 

                                            
38 http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/reports/pdf/bbcreport_pwc_efficiencyreport.pdf  

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/reports/pdf/bbcreport_pwc_efficiencyreport.pdf
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Arolygon Gwerth am Arian 

Drwy gydol y Siarter ddiwethaf, mae'r Ymddiriedolaeth wedi comisiynu neu gael gan y 

Swyddfa Archwilio Genedlaethol (SAG), amrywiaeth eang o adolygiadau gwerth am arian. 

Roedd yr adolygiadau hyn yn agwedd bwysig ar y fframwaith llywodraethu, gan helpu'r 

Ymddiriedolaeth i ddwyn y Bwrdd Gweithredol i gyfrif am ei defnydd o ffi'r drwydded.   

Eleni, mae'r SAG wedi cynnal dau adolygiad gwerth am arian. Cyhoeddwyd y cyntaf o'r 

rhain, TV licence fee collection, ym mis Chwefror39. Canfu'r SAG fod y BBC wedi gwneud 

cynnydd yn erbyn y rhan fwyaf o'i brif fesurau perfformiad ar gyfer casglu ffi'r drwydded. 

Mae'r swm a gesglir wedi bod yn cynyddu, mae'r costau casglu wedi bod yn gostwng ac mae 

enw da TV Licensing ymysg y boblogaeth gyffredinol wedi bod yn gwella. Yn yr agweddau 

craidd hyn, daeth y SAG i'r casgliad bod y BBC wedi gwella gwerth am arian. Mae'r SAG 

hefyd wedi nodi ffyrdd y gellir gwella gwerth am arian ymhellach a bydd angen i Fwrdd y 

BBC fonitro'r broses o roi argymhellion yr adroddiad ar waith yn fanwl.   

Yn eu hail adolygiad, mae'r SAG wedi bod yn canolbwyntio ar reoli gweithlu'r BBC, asesu 

p'un a yw'r BBC wedi rhoi trefniadau effeithiol ar waith er mwyn cyflawni strategaeth 

gweithlu sy'n bodloni ei amcanion ac yn sicrhau gwerth am arian. O ystyried y targedau 

lleihau costau sydd gan y BBC a natur newidiol y farchnad, bydd hwn yn faes arbennig o 

heriol. Caiff yr adolygiad ei gwblhau yn y gwanwyn. 

 

Mynediad y SAG 

O dan y Siarter newydd, mae mynediad y SAG i'r BBC wedi cael ei ehangu er mwyn cynnwys 

yr archwiliad o ddatganiadau ariannol y BBC a gynhaliwyd yn flaenorol gan gwmnïau cyfrifeg 

o'r sector preifat. Ehangwyd mynediad i archwiliadau gwerth am arian hefyd er mwyn 

sicrhau y gall y SAG bellach adolygu is-gwmnïau masnachol y BBC yn ogystal â'r rhannau o'r 

BBC a ariennir gan ffi'r drwydded. 

Mae'r Ymddiriedolaeth o'r farn bod gwaith y SAG wedi cael effaith fuddiol ar y BBC yn ystod 

cyfnod y Siarter ddiwethaf, gan wella tryloywder ac atebolrwydd ariannol. Un o'r rhesymau 

pam bod y trefniadau'n gweithio cystal oedd oherwydd y mesurau diogelu a roddwyd ar 

waith er mwyn diogelu annibyniaeth olygyddol a gweithredol y BBC. I'r perwyl hwn, ni fydd 

gan y SAG hawl i gwestiynu gwerth safbwyntiau golygyddol na phenderfyniadau polisi a 

wneir gan y BBC.   

Mae diogelu annibyniaeth olygyddol y BBC yn hollbwysig, ond mae annibyniaeth fasnachol 

is-gwmnïau'r BBC hefyd yn hanfodol er mwyn iddynt allu parhau i gystadlu'n effeithiol yn y 

farchnad agored a gwneud y gorau o'r elw y maent yn ei gyfrannu at wasanaethau 

cyhoeddus y BBC.  Gobaith yr Ymddiriedolaeth yw y bydd y SAG yn cydnabod hyn yn ei 

gwaith ac yn sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng mwy o atebolrwydd a'r angen i ddiogelu 

cyfrinachedd masnachol yr is-gwmnïau. 

 

                                            
39 https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/BBC-TV-licence-fee-collection.pdf  

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/BBC-TV-licence-fee-collection.pdf
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Cyflog Uwch Reolwyr 

Mae cydnabyddiaeth uwch reolwyr wedi bod yn faes ffocws allweddol i'r Ymddiriedolaeth yn 

ystod y Siarter diwethaf. Yn 2011, cytunodd yr Ymddiriedolaeth a'r Bwrdd Gweithredol ar 

strategaeth sydd wedi arwain at ostyngiadau mewn cyflog a niferoedd. Mae'r cyflog wedi 

gostwng o £57.4 miliwn i £44.5 miliwn ac mae nifer yr uwch reolwyr wedi gostwng o 484 i 

326, sydd ymhell o flaen y targed.  Mae hyn yn parhau i fod yn duedd a ddechreuodd yn 

2009 pan gyflogodd y BBC 640 o uwch reolwyr. 

Cafodd strategaeth 2011 ei ymestyn yn 2016 am fod y BBC wrthi'n symleiddio ei strwythur 

sefydliadol drwy leihau nifer yr haenau o fewn y BBC, gan sicrhau llinellau adrodd clir, a 

safoni rolau. Mae'r gwaith hwn yn barhaus a'r hydref diwethaf, daeth yr Ymddiriedolaeth i'r 

casgliad y byddai'n anghywir cyflwyno strategaeth newydd gyda thargedau newydd mor 

agos at ddiwedd ei chyfnod. 

Mae gostyngiad y BBC yn nifer yr uwch reolwyr yn gyflawniad sylweddol ond mae agweddau 

eraill ar strategaeth 2011 lle mae'r cynnydd wedi bod yn fwy cyfyngedig. Yn benodol, mae'r 

BBC yn dal i fod heb allu cyflawni'r amcan gwreiddiol na ddylai uwch reolwyr gyfrif am fwy 

nag 1% o'r gweithlu gyda'r nod o leihau'r nifer sy'n ennill mwy na £150,000 20%.  

Mae'r BBC yn parhau i wneud cynnydd da yn erbyn yr amcan o 1% ac mae'n debygol, pan 

fydd ailstrwythuro sefydliadol yn gyflawn, y caiff yr amcan ei chyflawni. Fodd bynnag, nid yw 

Bwrdd Gweithredol y BBC na'r Ymddiriedolaeth yn ystyried bod yr amcan o £150,000 yn 

ystyrlon nac yn gyflawnadwy ar y pwynt hwn. Mae hyn oherwydd y cafwyd mwy o 

chwyddiant o ran cyflogau na'r disgwyl oherwydd marchnad fyd-eang sy'n gynyddol 

gystadleuol ar gyfer sgiliau penodol - yn benodol yn y cyfryngau digidol, cyfryngau'r dyfodol, 

a theledu - ac oherwydd bod rhai rolau uwch reolwyr wedi cael eu cyfuno. Mewn rhai 

achosion, roedd angen cyflogau mwy ar gyfer y rolau mwy, er bod y broses o gyfuno wedi 

arwain at ostyngiad mewn costau cyffredinol. 
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5. Gweithgareddau'r Ymddiriedolaeth yn 2016/17 

Mae'r adran hon yn rhoi trosolwg o brif linynnau’r Ymddiriedolaeth o waith rheoleiddiol yn 

ystod 2016/17 

 

Cymeradwyaeth reoleiddiol o BBC Studios 

Ym mis Awst 2016, cyflwynodd y Bwrdd Gweithredol gynigion i'r Ymddiriedolaeth sefydlu 

BBC Studios fel is-gwmni masnachol a nododd gynlluniau i gyflwyno'r gofyniad ehangach ar 

gyfer cystadleuaeth lawn ar gyfer yr holl wariant ar gynnwys dros gyfnod y siarter nesaf. Yn 

unol â'r cynigion, byddai BBC Studios yn cynhyrchu rhaglenni ar gyfer y BBC ac yn cystadlu 

yn y farchnad agored ar gyfer comisiynau gan ddarlledwyr eraill ym meysydd ffeithiol, 

drama, comedi ac adloniant. 

Gwnaed y cynnig mewn cyd-destun o newidiadau ehangach yn sector cynhyrchu'r DU a 

newid strwythurol tuag at uno ac integreiddio â grwpiau darlledwyr. Mae'r sector wedi newid 

yn sylfaenol dros y deng mlynedd diwethaf yn sgil cyfuniad o ymyraethau polisi a grymoedd 

y farchnad, sydd wedi rhoi pwysau ar strategaeth gyflenwi'r BBC. Ar yr un pryd, roedd yr 

adran cynhyrchu mewnol wedi mynd yn fwyfwy dibynnol ar gyfresi a oedd yn dychwelyd ac 

yn llai cymwys i arloesi a chreu teitlau newydd a chryf.  

Fel gweithgarwch masnachol newydd, bu'n rhaid i'r cynnig ar gyfer BBC Studios gael ei 

gymeradwyo gan yr Ymddiriedolaeth. O dan y fframwaith rheoleiddiol presennol, rhaid 

cyflawni gweithgarwch masnachol drwy is-gwmni masnachol a rhaid cydymffurfio â'r pedwar 

maen prawf masnachol. 

 Rhaid iddo gyd-fynd â'r dibenion cyhoeddus 

 Rhaid dangos effeithlonrwydd masnachol 

 Dylid sicrhau nad yw'n gosod enw da'r BBC na gwerth ei frand yn y fantol 

 Rhaid iddo gydymffurfio â'r canllawiau masnachu teg, ac yn arbennig, osgoi 

effeithio'n andwyol ar y farchnad 

Oherwydd disgwyliadau'r llywodraeth a nodwyd yn y Papur Gwyn, fel rhan o'i asesiad, 

cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth hefyd ymgynghoriad wyth wythnos â'r diwydiant ar y cynnig.  

Ym mis Rhagfyr, daeth yr Ymddiriedolaeth i'r casgliad, os byddai'r cynnig yn cael ei 

weithredu, y byddai'n bodloni'r pedwar maen prawf masnachol ac felly y gellid ei 

gymeradwyo. Fel rhan o'i benderfyniad, gwnaeth gyfres o argymhellion er mwyn 

atgyfnerthu'r broses o lywodraethu ac o gynnal trosolwg rheoleiddiol yn y dyfodol: 

 Dylai Bwrdd y BBC roi trefniadau trosolwg effeithiol ar waith ar gyfer strategaeth a 

pherfformiad masnachol BBC Studios, a monitro perfformiad er mwyn sicrhau ei fod 

yn cefnogi ymrwymiadau gwasanaethau cyhoeddus y BBC i ddarparu rhaglenni 

mewn amrywiaeth eang o genres a thrwy ganolfannau cynhyrchu ledled y DU. 

 Dylai Bwrdd y BBC bennu targedau perfformiad masnachol bob blwyddyn. Dylai 

asesu effeithlonrwydd masnachol y busnes yn rheolaidd, a dylid cyhoeddi ei 

fethodoleg a'i ganfyddiadau. 

 Dylai canllawiau golygyddol newydd y BBC fynd i'r afael ag unrhyw wrthdaro posibl 

rhwng gweithrediadau BBC Studios a brand ac enw da cyffredinol y BBC. 
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 Dylai Ofcom adolygu'r trefniadau masnachu teg rhwng y BBC a BBC Studios mewn 

dwy flynedd er mwyn sicrhau eu bod yn gweithredu yn ôl y bwriad er mwyn atal 

achosion o ystumio'r farchnad. 

 Dylai Bwrdd y BBC sicrhau y gall y trefniadau llywodraethu newydd gynnal y 

cysylltiad strategol rhwng y BBC a BBC Studios, tra'n sicrhau digon o wahaniaeth 

rhwng y busnes a gwasanaethau cyhoeddus y BBC. Dylai'r rhain gynnwys trefniadau 

effeithiol ar gyfer rheoli achosion o wrthdaro buddiannau, y dylid eu cyhoeddi cyn i 

BBC Studios lansio fel is-gwmni masnachol. 

Er bod canfyddiadau'r Ymddiriedolaeth yn seiliedig ar y drefn reoleiddiol bresennol, roeddent 

yn ystyried y strwythurau llywodraethu a rheoleiddiol newydd a ddaeth i rym yn 

ddiweddarach eleni. 

 

Ehangu World Service  

Yn 2016, fel rhan o gynllun y BBC i gynyddu cyrhaeddiad ei wasanaethau rhyngwladol i 500 

miliwn o bobl erbyn 2022 o gymharu â 348 miliwn yn 2015/16, cymeradwyodd yr 

Ymddiriedolaeth gynlluniau i lansio 11 o wasanaethau iaith newydd: Afaan Oromo, Amhareg, 

Gwjarati, Igbo, Corëeg, Marati, Pidgin, Pwnjabeg, Telwgw, Tigrinia, ac Ioruba. Bydd y BBC 

hefyd yn ehangu ac yn gwella amrywiaeth o wasanaethau presennol yn cynnwys World 

Service Saesneg, Rwseg, Thai ac Arabeg a'i nod yw trawsnewid ei arlwy fideo digidol. Bydd 

yr ehangiad yn bosibl gyda grant o £289 miliwn gan y llywodraeth ar gyfer y pedair blynedd 

hyd at 2019/20. Mae hyn yn golygu y bydd BBC World Service ar gael mewn 40 o ieithoedd 

yn cynnwys Saesneg. 

Ar wahân, cymeradwyodd yr Ymddiriedolaeth y broses o lansio gwasanaeth Serbeg newydd 

er mwyn mynd i'r afael â'r prinder newyddion annibynnol a diduedd yn y wlad. Mae'r 

Llywodraeth wedi cytuno i gynnig arian ychwanegol er mwyn cwmpasu'r gwasanaeth hwn. 

 

Masnachu Teg 

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi parhau i gyflawni ei dyletswydd er mwyn sicrhau bod y BBC yn 

cydymffurfio â'r Polisi a'r Canllawiau Masnachu Teg. 

Cyhoeddwyd ein hadolygiad terfynol o'r Polisi Masnachu Teg, a luniwyd gan yr 

Ymddiriedolaeth o dan Siarter 2007, ym mis Chwefror 2016. Er iddo ganfod bod y fframwaith 

polisi yn gynhwysfawr a bod y mesurau sydd ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth wedi'u 

sefydlu'n dda, nododd rai pwyntiau gweithredu ar gyfer Bwrdd Gweithredol y BBC a hefyd 

rai opsiynau i'r llywodraeth eu hystyried ar gyfer cyfundrefn masnachu teg ar gyfer y Siarter 

newydd, y nodwyd rhai ohonynt yn ymgynghoriadau Ofcom ar drefniadau yn y dyfodol. 

Arweiniodd ein hadolygiad at bedwar cam gweithredu uniongyrchol: 

1. Adolygiad annibynnol o'r trefniadau prisio trosglwyddiadau sydd ar waith rhwng 

gwasanaethau cyhoeddus a gweithgareddau gwasanaethau masnachol y BBC (a 

gyhoeddwyd ym mis Hydref 2016) 

2. Mwy o adroddiadau manwl ar archwiliad blynyddol y BBC ar fasnachu teg (a roddwyd ar 

waith mewn pryd ar gyfer Adroddiad Blynyddol y BBC ar gyfer 2015/16) 



 

 

Mawrth 2017 23 

 

3. Dyletswydd newydd ar y Bwrdd Gweithredol i hysbysu'r Ymddiriedolaeth pan ddaw 

unrhyw gŵyn i law am fasnachu teg (ni chyflwynwyd unrhyw gwynion newydd am 

fasnachu teg i Fwrdd Gweithredol y BBC ers i ni gyhoeddi ein hadroddiad) 

4. Mae ymrwymiad newydd i geisio adborth gan y Diwydiant pan mae'r Ymddiriedolaeth yn 

profi 'perthnasedd' cynigion er mwyn pennu p'un a ddylid cynnal Prawf Gwerth 

Cyhoeddus llawn (nid yw'r Ymddiriedolaeth wedi cynnal unrhyw 'asesiadau perthnasedd' 

ers yr adeg honno)  

Er na chaiff archwiliad masnachu teg y BBC ei gwblhau nes i'r Ymddiriedolaeth ddirwyn i 

ben, rydym wedi cwrdd â'r archwilwyr annibynnol er mwyn sicrhau y rhoddir digon o sylw i 

feysydd blaenoriaeth yr Ymddiriedolaeth ar gyfer ffocws archwiliad ac y caiff y broses o lunio 

adroddiad manylach a roddwyd ar waith yn 2015/16 ei chynnal. 

 

Adolygiad o brisio trosglwyddiadau 

Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd yr Ymddiriedolaeth adolygiad manwl o'r trefniadau prisio 

trosglwyddiadau sydd ar waith er mwyn sicrhau bod gwasanaethau masnachol y BBC yn talu 

cyfradd y farchnad ar gyfer unrhyw wasanaethau neu hawliau y maent yn eu prynu gan y 

BBC ac nad ydynt yn cael unrhyw fantais annheg dros eraill yn y farchnad.  Roedd 

canfyddiadau'r adolygiad yn gadarnhaol ar y cyfan, er y gwnaed nifer o argymhellion 

penodol ar gyfer gwelliant.  Gwelliannau i'r prosesau cadw cofnodion a phrofi 

cydymffurfiaeth a gafwyd yn bennaf ond roeddent hefyd yn cynnwys newid dull gweithredu 

mewn perthynas â thaliadau a wnaed gan BBC Global News Ltd am ei ddefnydd o frand y 

BBC. 

Cynhaliwyd yr adolygiad ar gyfer yr Ymddiriedolaeth gan ymgynghorwyr annibynnol a 

gasglodd safbwyntiau a thystiolaeth gan amrywiaeth o randdeiliaid y diwydiant yn ogystal â 

chan y BBC ei hun. Gwnaethom gyhoeddi eu cyngor ynghyd â chasgliadau ein hadolygiad 

ein hun a chynllun gweithredu gan Fwrdd Gweithredol y BBC yn nodi sut a phryd y byddai 

pob un o argymhellion yr adolygiad yn cael ei weithredu.  Gwnaethom hefyd rannu ein 

canfyddiadau ag Ofcom er mwyn eu cynorthwyo wrth ystyried y ffordd orau o oruchwylio'r 

trefniadau hyn ar gyfer y dyfodol. 

 

[Prosiectau strategol] 

[Placeholder for project Aurora which may be submitted for Trust approval before the 

closure of the Trust] 

 

 

Safonau Golygyddol 

Bod yn ddiduedd 

Un o'r ffyrdd y mae'r Ymddiriedolaeth wedi arfer ei chyfrifoldeb ar gyfer safonau gwasanaeth 

yw wrth gomisiynu adolygiadau blynyddol o natur ddiduedd a chywirdeb allbwn y BBC. Bu'r 

prosiectau hyn yn hollbwysig o ran cynnal a gwella safonau yng nghynnwys y BBC.  
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Didueddrwydd a chywirdeb y BBC o ran darlledu ystadegau 

Yn 2015, comisiynodd yr Ymddiriedolaeth Banel annibynnol i archwilio'r ffordd y caiff 

ystadegau eu cyflwyno mewn rhaglenni newyddion a materion cyfoes. Cyflwynodd unigolion 

a sefydliadau dystiolaeth ar berfformiad y BBC o ran defnyddio ystadegau i'r Fonesig Jil 

Matheson, cyn Ystadegydd Cenedlaethol y DU, a Paul Johnson a Syr Peter Stothard, gyda 

chyngor gan Syr David Spiegelhalter. Ategwyd eu canfyddiadau gan ddadansoddiad o 

gynnwys a gomisiynwyd ar wahân gan Brifysgol Caerdydd a gwaith ymchwil i 

gynulleidfaoedd gan Oxygen Brand Consulting.  

Cyhoeddwyd yr adolygiad yn ystod haf 2016. Canfu'r Panel sawl nodwedd gadarnhaol a 

nododd fod pobl yn y BBC yn rhoi gwerth mawr ar ddefnyddio ystadegau'n gyfrifol a bod 

sawl maes o'r BBC yn rhoi ystyriaeth ofalus i'r ffordd y caiff ystadegau eu cyflwyno ar gyfer 

cynulleidfaoedd.  Gwnaethant hefyd nodi rhai meysydd y dylid eu gwella, yn cynnwys nodi 

cyd-destun, mynd "y tu hwnt i'r penawdau", bod yn glir am berthnasedd, gwella capasiti 

ystadegol y BBC, a datblygu galluoedd newyddiaduraeth data. 

Croesawodd yr Ymddiriedolaeth adroddiad y Panel gan gydnabod cryfderau'r BBC o ran 

darlledu ystadegau. Ar yr un pryd, cytunodd yr Ymddiriedolaeth â'r dyhead y dylai'r BBC fod 

yn gwneud yn well yn gyson mewn rhai meysydd a chefnogodd y broses o gyflwyno 

mentrau a fydd yn meithrin y gallu i gyflawni hyn. Roedd y rhain yn cynnwys rhoi mwy o 

hyder i newyddiadurwyr wrth fynd i'r afael ag ystadegau; er mwyn i'r BBC roi dadansoddiad 

llawnach o ystadegau (yn cynnwys herio cyfranogwyr sy'n eu defnyddio mewn modd 

pleidiol); a defnyddio ystadegau yn amlach lle gallant ddangos cymariaethau a 

chyferbyniadau rhwng gwahanol rannau o'r DU. Rhoddodd Bwrdd Gweithredol y BBC 

ymateb defnyddiol lle y derbyniodd bod cyfle sylweddol i ddatblygu'r maes cynyddol bwysig 

hwn ymhellach. Mae Reality Check y BBC, a arferai fod yn nodwedd o ddarllediadau'r BBC yn 

ystod etholiadau a refferenda yn unig, bellach yn nodwedd barhaol - penderfyniad 

arwyddocaol o ystyried y drafodaeth ynghylch 'newyddion ffug' ac 'ôl-wirionedd' - a 

pharatowyd canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr cynnwys. Croesawodd yr Ymddiriedolaeth 

hefyd benderfyniad y BBC i greu swydd Pennaeth Ystadegau newydd er mwyn sicrhau 

rhagor o welliannau. 

Y ffordd y mae rhwydwaith y BBC yn darlledu newyddion o'r gwledydd – 

adolygiad dilynol o ddidueddrwydd 

Yn 2008, aeth yr Ymddiriedolaeth ati i gomisiynu adolygiad o'r ffordd y mae rhwydwaith y 

BBC yn darlledu newyddion a materion cyfoes o bedair gwlad y DU. Canfu'r adroddiad bod 

darllediadau'r BBC yn ddiduedd ac yn cael eu gwerthfawrogi gan y rhan fwyaf o'u 

cynulleidfa, ond nodwyd diffygion a galwyd am gamau i fynd i'r afael â hwy. Cynhaliodd yr 

Ymddiriedolaeth brosiectau dilynol yn 2010 a 2015 a chomisiynwyd gwaith olrhain terfynol 

yn 2016, a oedd yn cynnwys dadansoddiadau o gynnwys a gomisiynwyd o'r newydd gan 

Brifysgol Caerdydd. 

Awgrymodd y gwaith yn 2015, er gwaethaf y ffaith bod y sylw a roddir ar newyddion 

rhwydwaith i Ogledd Iwerddon a'r Alban, ynghyd â datganoli fel pwnc, wedi cynyddu ers yr 

adroddiad blaenorol yn 2010, bod materion yn dal i fodoli mewn perthynas â chywirdeb y 

ffordd y cafodd straeon eu portreadu a'u cyfleu i gynulleidfaoedd. Yn y cyfamser, roedd llai o 

sylw wedi'i roi i Gymru.  

Yn dilyn ymrwymiad Bwrdd Gweithredol y BBC i roi amrywiaeth o fesurau penodol ar waith 

er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn, awgrymodd cipolwg ar gynnwys a archwiliwyd gan 

Brifysgol Caerdydd yn 2017 y cafwyd cynnydd ers y flwyddyn flaenorol ond nodwyd hefyd 
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fod lle i wella ymhellach. Mae'r Ymddiriedolaeth yn cytuno bod faint o sylw a roddir yn fater i 

farn newyddion ond bod yn rhaid i newyddiaduraeth y BBC egluro a chyferbynnu heriau a 

blaenoriaethau gwahanol y pedair gwlad.  

Mae'r Ymddiriedolaeth yn ddiolchgar i'r diweddar Athro Anthony King o Brifysgol Essex am ei 

gymorth amhrisiadwy wrth arwain y gwaith hwn yn annibynnol ar ran yr Ymddiriedolaeth.  

Credwn mai adolygiadau didueddrwydd y gwledydd oedd un o'n darnau pwysicaf o waith ac 

maent wedi bod yn arbennig o bwysig i wledydd gwahanol y DU. Rydym yn annog y Bwrdd 

Unedol i ddwyn y BBC yn gadarn i gyfrif ar y mater hanfodol hwn ac i gynnal a chyhoeddi 

asesiadau annibynnol o berfformiad y BBC. 

 

Cwynion ac apeliadau 

Un ffordd arall y mae'r Ymddiriedolaeth wedi monitro safonau golygyddol y BBC yw drwy 

fynd i'r afael â chwynion, apeliadau ac achosion difrifol o dorri'r canllawiau a nodwyd gan 

Fwrdd Gweithredol y BBC.   

Cwynion ac apeliadau i Ymddiriedolaeth y BBC 

Caiff cwynion ac apeliadau eu hystyried gan y Pwyllgor Safonau Golygyddol a'r Bwrdd 

Cwynion ac Apeliadau. Rhwng mis Ebrill a Rhagfyr 2016, cafodd yr Ymddiriedolaeth 366 o 

geisiadau apêl. Mae'r manylion ar fynd i'r afael â'r ceisiadau hyn yn y tabl canlynol. 

 

 Ceisiadau 
apêl a 
dderbyniwyd 

Nifer a 
gymerwyd 
ar apêl 

Cadarnhawyd Cadarnhawyd 
yn rhannol 

% 
wedi'u 
hateb yn 
brydlon 

Golygyddol 254 41 8 15 96% 

Cyffredinol 
40 

112 6 0 3 97% 

 

Yn ogystal, cafodd dau achos difrifol o dorri Canllawiau Golygyddol y BBC eu hadrodd a'u 

cyhoeddi yn y cyfnod hwn.  Mae rhagor o fanylion ar gael yn: 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/complaints_and_appeals.   

 

                                            

40 Yn cynnwys apeliadau TV Licensing 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/complaints_and_appeals

